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OZALIDszáraz ufón való fénymásolás,
RAJZSZEREK legjobban
K U N S T Â D T E R  VILMOS
papirnemü «vára — Ozalid, száraz utón fény

másolás magyarorsztigi vezérképvise'ele.

Központ : VIII., József.körut 7. Telefon : J 300-53. 
Fiók : I., Budafoki-út 9. sz. Telefon : J. 385-20. 
Gyár VIII,, Conti utca 28. sz. Telefon : J. 3t8-33.

Tanácsi határozat szerint : h a t ó s á g  e lőtt i  
h a » z n a la ta  e n g e d é l y e z v e  !

FRIEDLER-féle szabadalmazott

GAMMA" hajnűvesztű
egyszersmind a hajhullás, a korpásodás, haj- 

molyosodás legtökéletesebb gyógyszere.

„GAMMA(( hajszappan
teljesen feleslegessé teszi minden más hajmosó 
használatát, mert altala a fei és a hajbőr 
teljesen megszabadul a felrakódott idegen

anyagoktól.
Orvosilag kipróbálva és a|ánlva. 

Kapható mindenütt.

FRIEDLER LABORATÓRIUM
V II. Murányi-u. 46. Telefon : Józsel 464-71

MAGYAR BROWN BOVERI MÜVEK
Villamossági Rt.

Ezelőtt: Egyesült Villamossági és Gép
gyár R.-T.

Központi iroda : VI., Podmaniczky ucca
27. szám.

Gyártelep: Újpest. Megyeri at 6. szám.

M o d e r n ,  e l e g á n s !  Megbízható, szakszerű !

a VIKTÓRIA ÚRVEZETŐ ISKOLA
ahol elméleti és gyakorlati kiképzésben részesül, az 
oktatók ok|. gépészmérnökök, az oktatás egyéni, az 
autók a legmodernebb tipusu G-hengeres európai és 
amerikai kocsik. 5000 mtr-es autó világfilm bemutatása
Állandó felvételezés f A tandlf részletekben is fizethető !

VIKTÓ RIA  A U T Ó S Z A K I S K O L A
Budapest. VI., Vörösmarty-u. 53. Telelőn: Aot. 213—90.

A legtökéletesebb b io lóg ia i
szennyvíztisztító és 
feldolgozó telepeket
K och  és S z ilá g y i
épitóipari vállalat

B u d a p e s t ,  VI., S z é k e ly  B e r ta la n -u tc a  2/b.
T » le fo n  : Alit. 200 .78  296-51

I

Gyárt : egyenáramú és váltóáramú gene
rátorokat, áramátalakítókat, motorokat 
minden áramnemre vasúti motorokat, 
transzformátorokat, vonatvilágitási dina
mókat, olajkapcsolókif. kapcsolószekré

nyeket. kapcsolótáblákat stb.

MAGYAR ACÉLSODRONY, DR0TMUVEK ÉS KÖTÉLGYÁR

DEICHSEL A. MISKOLC
KÖZPONTI IRODA j BUDAPEST, VILMOS CSÁSZÁR-UT 61

SODRONYKÖTÉL, ACÉLDRÓT, RESZELŐ 
KERITÉSFONAT, MINDENNEMŰ DRÓTÁRU

MEXPHALT S H E L L SPRAMEX
nz eredeti mexikói bitumenek.

SHELL KŐOLAJ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Budapest, V., Alkotmány-utca 18. szám.

Távira! : ANGOLPETROL. Telefon: Aut. 214-37, 214-88. 214-89.
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Olvasóinkhoz!
Mikor átnyújtjuk oírásainknak a 

MŰSZAKI UJ DOS SÁGOK LAPJA
első számát, azt hisszük, nem is lesz 
szükség arra, hogg külön is kifejtsük 
program munkát.

Aki átlapozza számunkat, első 
pillanatban megállapíthatja, hogg 
olyan újságot kapóit a kezébe, ami
lyen magyar nyelven eddig nem rali. 
de amire már régi n szükség lett ro/na 
mi nálunk is, mint ahogyan minden 
nyugati országban megvan a párja, 
ahol a technika és tudomány haladása 
iránt épp agy mindenki érdeklődik, 
mint minálunk.

A mi korunk a technikai fejlődés 
kora s a technika fejlődése szinte tmp

ről-napra hoz újdonságokat, kisebbe- 
* kel, nagyobbakat, de egyformán nagy 

jeleniőségiieket, mert ebben a hala
dásban minden láncszemnek na g y ér
téke van. A M I SZAKI ÚJDONSÁGOK  
LAPJA a:t tűzte ki célul, hogy hű leró■
nikása legyen ennek a haladásnak s 
igyekezzék hasznára lenni a nag(/kö
zönségnek is, nemcsak a szakon berek
nek. A nag y közönség ezer olya ti érde
kes dolgot ismer majd meg lapunk
ból. a unt mindennapi életében előnyö
st n felhasználhat. a szakember pedig 
segítő társat falát bennünk, akik náth
áén erőnkkel azon leszünk mindenkor, 
hogy segítsük érvényesülésre a ma- 
gyar tehetséget, a magyar munkát.

Képek a lipcsei mintavásárról
I r t a  : Vogel Gyula

Lipcse, 1929. március.
Zászlódiszbe öltöztetett város, nyüzs

gő, zsibongó embertömeggel. bábeli 
hangzavar, járművek szakadatlan so 
ra, tülkölés, csilingelős, sípolás, zaka 
tolás, mindez ideget felőrlő, szemet- 
fület kifárasztó iszonyú káosszá ősz 
szeolvadva: ez a lenyűgöző kép bon
takozik ki előttünk, midőn elhagyjuk 
az önmagában is látványosságszánd a 
menő Hauptbalmhofot, mely kolosszus 
csarnokaival és sínpárjainak na ír \ 
számával Európa legnagyobb pálya 
udvara.

Lipcsébe érkeztünk a mint a vásár
ra és amint rálépünk az ősi Messe- 
város földjére, részeivé válunk ma 
gunk is forgalmas életének és felszí 
vödunk parányi vérsejtként lüktető 
életerébe. Kezünkbe nyomják a szál 
lásutalványt, mely nélkül fedél nélkül 
marad az idegen ebben a zsúfolásig 
megtöltött városban, feltaszitanak a 
villamosra és száguld unk ösztönösen, 
a tömegszuggesztió által hajtva, ki a 
Messére, a látnivalók eldorádójába.

De hol kezdjük? Negyvenhárom ha
talmas méretű palota, szétszórva a 
varosban. 226.000 nr alapterületen, kí
nálja felénk látványosságait és külön 
a Technische Messe, melynek 114.011» 
ni* területén tizenhat gigászi paVillon
jában és óriási szabad térségén van
nak összegyűjtve a műszaki világ al

kotásai. Két újabb építménnyel lett 
gazdagabb ez utóbbi hely az elmúlt 
esztendőhöz képest, jeléül a kiállítás 
állandó fejlődésének. A több mint
0000 nr területet felölelő építkezési 
csarnokkal, melyben az építési anya
gok és gépek leltek elhelyezést, vala
mint a jelenleg épülőfélben levő, 000 
nr terűimre emelt, 22 m. magas acél- 
vazból készült hat emeletes csarnok 
kai, mely az óriási propagandával dol
gozó Düsseldorfi Acélmű alkotása és 
rendkívüli méreteivel az őszi Messe 
látogatóinak fog külön látványossá
gul szolgálni. A hatemeletes építmény 
belsejében az acél különböző felhasz
nálási módját szemléltedik és a külön
böze) acél födém és támaszszerkezetek
készítését mutatják be. A többi pa- 
viilonokl >an szétszórva a német föl
találó szövetség tagjainak találmá
nyai. a háztartási gépek és eszközök, 
az elektrotechnikai gépek, a rádió 
készülékek, az élei m iszergyá rtógépek 
a malomipari-, hütő-, mosö-. továbbá 
a szerszámgépek, textilgépek, dián 
mok. motorok, világítási-, mérőgépek, 
torra szí o- es vágógépek, bányagépek, 
égési gépek stb. helyezkednek el. inig 
a közbenső szabad térségen, a mező
gazdasági gépek, motorok, traktorok, 
szaditokén ndezések, fűrészelő gépek 
síi), vannak felállítva. Külön látva 
nyosság a motorikus utón hajtott fii-
1 esz, mely a gőzfiirész helyettesítésére
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szolgai, továbbá a nagyobb üzemek 
számára konstruált szállítóberendezés, 
melynél a drótkötélpályán gördülő ko
csi az üzem minden részébe elmegy, 
a szükséghez képest emelkedik, vagy 
slilyed, egyes helyeken automatikusan 
lerakja tartalmát, vagy újat vesz lel, 
vagy pedig azt a pályáját keresztező 
kocsinak adja át.

önálló pavillonnal szerepel az orosz 
szovjet, ahol a távoli birodalom arany, 
ezüst, platinaércei, értékes fái és szőr
méi, dohánynemiii, valamint kéznní-

emberi elmének csodálatos alkotásai,

láncáttételek, tolattyuk, dugattyúk, 
lenditőkerekek, hirdetve az elme dia
dalát, a technika alkotását.

Kicsiny személyszállító elektromos 
kocsik száguldanak a pavillonok kö
zötti útvonalakon, mintha maguk is 
élőlények volnának, a gépkorszak szü
löttei. Zugó fejjel hagyjuk el a gépek 
világát, hogy helyet adjunk agyunk 
ban a városi Messepalotákban elénk- 
táruló újabb látványosságoknak.

Un/Hstiis-riaf z az aj színházzal és az óriás porszívóval a )ne(j njjitás napján

iparának termékei vannak kiállítva. 
Misztikus félhomály es csönd honol a 
teremben, a többi pavillonokbaii han
gosan vitázó közönség itt ah ituios 
hallgatásba merül, a kelet rejtelme, a 
szovjet fantasztikuma tükröződik itl 
vissza a tárgyakon, arcokon, lelkeken.

Kint havas eső esik és amint a 
nedvességtől átfázva belépünk a tütő 
gépek paVillonjába, visszahököliink a 
pokoli hőségtől. Itt hatalmas fújtatok 
ontják a száraz gőzt. láng lobog a 
katlanokban és zakatolnak a gepek,

Utunk a Bugragépek (Buchgewer 
bemaschinen) palotájába vezet. Arány
lag kevesen, kifejezetten csak a szak
ma érdekeltjei látogatják e helyet, 
pedig itt élnek a "Messe legcsodálato
sabb gépóriásai, a könyvnyomdái gé
pek, melyek oly boszorkányos ügyes
séggel ragadják meg, taszítják előre- 
hátra, nyomják, színezik, vágják, fű
zik és csoportosítják a papiri veket, 
mintha valóságos kezük és ujjaik vol
nának. A messelátogatók nagy tömege 
a város belsejében, az Augustus Platz
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es a Marki körül tolong, a Iliden ha
vas idő dacára, oly élénkség uralko
dik itt, mintha karnevál-ünnepély 
lenne, a látnivalók azonban messze túl 
szárnyalják egy karnevál látványos
ságait. A Ma rkt-téren reklám tornyot 
emelt a Rudolf Mosse-cég, egy élelmes 
kereskedő pedig emeletmagasságu 
hangszóró szekrényt állított fel. amely 
kristálytiszta hangon adja le reklám 
közleményeit.

Az útvonalakon diadalivek gyanánt 
zászlók vannak keresztbe ki feszítve, 
az üzletek kirakataiban csupa mozgó, 
vagy élő reklám, csupa grammofon, 
zene, vakító fény, ezernyi apró trükk 
a vásárlók becsalogatására. Egy já- 
tékpalota (‘lőtt emeletmagasságban ha
talmas méretű földgolyó van megerő
sítve, melyen megállás nélkül ember- 
nagyságú bábukkal játékvonatok, 
autók és egyéb járművek rohannak 
körbe; óriási zsiráffok és elefántok 
nyújtogatják nyakukat és orrmányu 
kát, megszólalásig hűen utánozva az 
élőket és mindezt grammofonon ie 
adott állatbőgés és madárcsicsergés 
kiséri, mintha valami exotikus indiai 
sziget őserdejében lennénk. A Messe- 
paloták nagy része játék- és porcel- 
lánáruval van megtöltve, úgy látszik 
a lipcsei vásárnak ez az ipara külö
nösen fejlett, megtaláljuk azonban 
úgyszólván minden szakmának kiállí
tását imponáló méretekben, sőt eg\es 
nemzetek, mint pl. a csehek, osztrákok 
stb. külön kiállítással szerepelnek. A 
reklámpalota életnagysága, mozgó bá
buival, reklám vet itőgépei vei, fény- és 
s z i n h a t á s a i v a 1, ügyes r e k 1 á m ö 11 e t é v c 1 
nemcsak szép. liánéin igen tanulságos 
látnivalót nyújt.

Mindent összevéve, a lipcsei minta- 
vásár hatalmas méretű fejlődésről tesz 
tanúságot. 700 évvel ezelőtt indult meg 
szűk keretek között, mint egyszerű 
vásár, a 19-ik században vette fel a 
speciális mintakiállitás jellegét és az
óta folyton fejlődik ugy területben, 
mint jelentőségben, elannyira, hogy 
ma már a lipcsei vásár világ(kseményt 
jelent, melyre a földkerekség minden 
részéről eljönnek kiállítók és vásár
lók üzleteik lebonyolítása végett. Több 
mint 10.000 a vásáron a kiállítók szá
ma és 150—200.000 a látogatóké. 21 al 
lám polgára szerepelt a múlt évi vá
sáron a kiállítók között és 78 ország
ból sereglettek össze a látogatók. íme, 
a germán erő, akarat és céltudatos 
munka csodálatos alkotása. Tanuljunk 
tőlük kitartást, munkakedvet és al- 
kotniakarást és a jövő nekünk is meg
tenni gyümölcsét.

Az angol vasutak keresik a 
vasútbiztosító találmányokat
Az angol közlekedésügyi miniszté

rium legújabban külön bizottságot 
szervezett, melynek azt a feladatot 
adta, hogy rendszeresen vizsgálja meg 
és próbálja ki a vasúti közlekedés 
automatikus biztosi fását célzó talál
mányokat. Ezt az Automatic Train 
Control CommitecA ajánljuk a ma
gyar feltalálók figyelmébe, akik kö
zött nagyon sokan vannak, akiknek 
ilyen természetű találmányuk vár ér
tékesítésre.

A Műszaki Újdonságok kanja kész
séggel áll előfizetőinek rendelkezésére 
s díjtalanul kiküldi a szerkesztősé
günkbe eljuttatott leírást és rajzot 
megvizsgálás céljából a londoni ini- 
11iszteri bízottságnak.

Fafürész traktorhajtással
V. L. Holt & Co., portiam!i gyár 

hozta legújabban forgalomba ezt a 
traktorral hajtható fafürészt, mely a 
legrövidebb idő alatt átvágja még a 
trópusi erdők faóriásainak törzsét is. 
A fűrész csaknem ötvenszer gyorsab
ban dolgozik, mint a kézifürész s nem 
csak vízszintes, hanem függőleges  
irányba is beállítható, ugy hogy a ha 
talmas fatörzseket egészen fel lehet 
aprózni vele. A traktorral való hajt as 
legnagyobb előnye természetesen az, 
hogy a fűrész uttalan utakon, erdők 
belsejében is minden nehézség nélkül 
használható. —

A traktor mint fűrészgép.
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A  láthatatlan hősugarak gyakorlati 
alkalmazását lehetővé tette Fournier

uj fotoelektromos cellája
%

Az clf'klroríiáfjneses rezgések hosszú sorából mindezideig úgyszólván 
sunymiIéléképpen sem tudtuk felhasználni az infravörös sugarakat, melyek 
a leng cs (< Hertz-hull álmok közé esnek s amelyek lényegükben hősugarak. 

Legújabban ezt a problémát is megoldták a fizikusok s amint az itt követ
kező ismertetésből láthatjuk, máris megvan a lehetősége annak, hogy a 
láthatatlan sugaraknak ezt a fajtáját is felhasználhassuk a gyakorlati 
életben

A legrövidebb rádióhullámok és it 
látható fénysugaruk közt kilenc ok- 
távnyira terjednek az úgynevezett 
infravörös sugarak, amik iránt már 
nem érzékeny sem az emberi szem, 
sem ,t rádió detektora. Minden magas 
hőfokra melegített test bocsát ki ma
gából ilyen láthatatlan sugarakat, 
melyek közül csak a tulajdonképpeni 
nagyon intenzív hősugárzást érzi meg 
testünk, de már eddig is voltak olyan 
fizikai műszerek, például a termo- 
elekt romos bolométerek, melyekkel 
meg lehetett mérni például egy égó 
gvert va hősugárzását több kilometer« »  4. * *
távolságitól. Ilyen holométerrel sike
rült a tengeren, átlátszatlan ködben 
felfogni a hajó meleg kéményéből ki
sugárzott infravörös hullámokat, de 
az ilyen kényes fizikai műszerek egy
általán nem alkalmazhatók a gyakor
latban.

Az uj Fournier-cella

Fournier, francia elektrotechnikus
nak most végül sikerült megtalálnia 
a gyakorlati megoldást, felfedezvén 
azt, hogy az ismert totoelektromos 
cella az infravörös sugarak iránt is 
rendkívül érzékeny, ha nehéz atóm- 
sulyu ideinek, például thallium szul- 
fulját használjuk fel benne detektor- 
iád illetnek.

A közönséges detektorkristaly mű
ködésével minden radios tisztában 
van. A mikroszkopikus kicsinységéi 
apró kristályok érintkezése nem töké
letes és igy a kristály normális kö

rülmények közt nem vezeti az elektro
mosságot. Ha azonban magas frek
venciájú elektromágneses hullámok 
érik a kristályt, úgy az vezetővé vá
lik, de a hullámok megszűnésével egy
idejűleg újra elveszti vezetőképessé
gét. Fournier felfedezése abban áll, 
hogy a thallium-szulfid vékony réte
gévid bevont cella a leggyöngébb

Az infravörös foto
elektromos cella.

infravörös sugárzás hatására is veze
tővé válik, tehát alkalmas arra, hogy 
detektorként használjuk fel e sugarak
kal szemben.

A Fournier-féle fotoelektromos cella 
légüres üvegkörtében elhelyezett két 
elektród, melyek közt vékony thallium- 
szulíiddal bevont hid van. A cellán 
csak akkor tud keresztülhaladni a be
kapcsolt áram, ha infravörös fény éri 
a kristályos réteget s eképpen veze
tővé teszi azt. A thallium-szulfid kü
lönleges kezelésével még be is lehet
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Halról az infravörös sugárzást kibo
csátó készülék, jobbról a felverő.

hangolni a Fournier-cellát a külön
böző infravörös hullámhosszakra, to
llát szelektálni is lehet a különböző 
hullám!*o r rá soka t.

A cella érzékenysége körülbelül 
ugyanolyan, mint a fotoelektromos 
celláé. Három ezredmásodperc alatt 
reagál az infravörös sugarakra s ami
kor azok megszűnnek, átmenet nélkül 
megszűnik a vezetőképessége is. így 
tehát még arra is fel lehetne hasz
nálni. hogy a távolbalátó szerkezetek
ben elektromos sugarak helyett infra
vörös sugarakat használjanak a kép
elemek továbbítására, mert másod
percenként biztosan fid fognak 100.000 
impulzust.

A cella kapcsolása
Az infravörös sugarak iránt érzé

keny cellát kétféleképpen lehet kap
csolni. 1. Közbeigtatjuk egy egyenára
mú körbe, úgy, hogy azt megszakítja, 
ha teljes sötétségben van (természete
sen az „infravörös sötétséget" értve) s 
csak akkor bocsátja át az áramot és 
zárja az áramkört, ha infravörös sn- 
gar éri. 2. A cellát állandóan infra
vörös sugárzás alatt lehet tartani, te
hát az áramkör állandóan zárva van 
s csak akkor szűnik meg az áram, ha 
az infravörös sugárzás is megszűnik. 
Az első esetben az áram megindulása. 
a másodikban az áram megszakadása 
váltja ki a relét.

Az első kapcsolás példája: a hajón 
felszerelt cella megszólaltatja a jelző
berendezést, ha a parti világítótorony 
infravörös sugárzása ráesik. A máso

dik kapcsolás gyakorlati alkalmazása 
például olyan helyem valósítható meg. 
ahol egy láthatatlan korlátot akarunk 
felállítani két pont között. Mondjuk 
egy folyóséin, amelyen tilos a közle
kedés. Az egyik falon van az infra
vörös hullám forrás — egyszerűen egy 
izzólámpa szemben vele a cella a 
második kapcsolásban egy jelzőberen
dezéssel. Ha valaki átmegy a tilos vo
nalon s egy pillanatra elállja az infra
vörös sugarakat, a cella kapcsol s a 
jelzőbe ren d ezés m egszó 1 a I.

Az infravörös sugarak
gyakorlati alkalmazása

Ha megjegyezzük, hogy nincs köny- 
nyebh, mint infravörös sugarakat ger
jeszteni. hiszen minden meleg test ho 
esát ki ilyeneket magábéd s elég egy 
égő gyertya, vagy villamos körte hoz
zá. akkor máris áttekinthetjük, hogy 
mi mindenre lehet alkalmazni csak 
ezt a két kapcsolást is.

Titkos optikai távírót csinálhatunk 
vele. mely ködben és sötétben is mű
ködik. Házunkat körül vehetjük látha
tatlan korláttal s a csengő megszólal, 
ha hivat lan vendég megy át a suga
rak vonalán. Ugyanilyen láthatatlan 
korlat seg i t se gé vei m egszá mláltathat
juk, liánv látogató) megv be egy mii-■ « * * • « ’  • t
zeum ajtaján, vagy hány jármű halad 
at egy útszakaszon. Ugyanilyen he
reiül ezésse 1 szá za d m á sód ne re n y i pon- 
1 ossággal lehet megállapítani sport 
versenyeknél az időt. Vasutaknál egész 
snrát lehet megcsinálni az infravörös 
sugarakkal működő biztonsági beren
dezéseknek. Ha meg akarjuk védeni a 
munkást a gépnek egy veszedelmes 
pontjától, infravörös fallal vehetjük 
körül a gépét s ha ezen átmegy, a gép 
megáll. A tűzjelző berendezések töké

világítás
Sot el sej?

. / /otoclekt romos áram őszeillofiram - 
ja > melt/ megmutat ja, bog g a cella 
tűiig g gór san reá gáti az infravörös 

sugarakra s az elsötétedésre.
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letesitése infravörös sugarakkal egó- 
szen kézenfekvő s a bankok sa fejei az 
eddiginél sokkal jobban biztosítva 
lesznek, ha a betörőnek egy láthatat
lan védőfalon kell ke resztül men nie.

Ezek nagyjában a már ma is kézen 
fekvő lehetőségek, amiken túl egy
előre nem is sejthetjük, hogy a távo- 
labhi jövőben milyen lehetőségek i l le 

tőség, hogy ezen az utón oldják meg 
a dróttalanerőátvitel problémáját is.

Ha meggondoljuk, hogy milyen rég
óta foglalkoznak a fizikusok laborató
riumaikban az infravörös sugárzás 
tisztán tudományos vizsgálatával s 
most egyszerre gyakorlati szempon
tokból is megérett a kutatások elme- 
bűi eredménye, ismét láthatjuk, hogy

Infravörös maarakkal körülvett ház.Amikor áthalad sugarak
kér éjén, a házban megszólal a jelző berendezés.

, ülhetnek még fel az infravörös suga
rakkal kapcsolatban. Hogy másról no
beszéljünk, ezek a hősugarak, tehát 
közvetlenül hőenergiát visznek ma
gukkal. A fizikai kísérletek fogjak 
megmutatni, hogy mennyire lehet irá
nyítani a sugárzásukat s hu az irányí
tás problémáját megfelelően meg le
het oldani, könnyen adódik az a lelte-

a legelvontabh természettudományos 
vizsgálatnak is mindig van egészen 
közvetlen gyakorlati értéke, még ha 
sokszor évtizedek is kellenek hozzá, 
míg a tudományos eredmény gyakor
lati alkalmazása esedékessé válik s 
akkor egyszerre egész sor uj lehetőség 
nyílik meg a mindennapi eletben.

(Illusztrációk a Science ct la \ ic-böl.)
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Hogyan lesz aluminium a bauxitból?
Alig 60 esztendős fém az aluminium, 

azaz alig ennyi ideje, hogy technikai 
célokra használják fel ezt a csodálatos 
könnyű fémet, de igazában csak a ki
lencvenes esztendőkben kezdett na
gyobb ’ szerepet játszani, amikor 
He rouit eljárása szerint á Ili tv a elő a 
bauxitból, egyszerre lement az ára a 
negyedére s attól kezdve egyre olcsóbb 
lett. 1865-ben még 1250 koronába került 
egy kilogramm aluminium, 1883-ban 
100-ba, 1886-ban 78-ba, 1890-ben 10-be.
1893-ban már csak 6.25 volt az ára s 
közvetlenül a háború előtt 2-re esett a 
fokozott termelés következtében.

Kétségtelen, hogy az aluminium 
akár tisztán, akár ötvözeteiben a jövő 
legkeresettebb fémje lesz, már csak 
azért is, mert az aviatika és az auto
mobilipar majdnem kizárólag alumí
niumot igyekszik használni s éppen 
ezért mi is sokat remélhetünk a dunán
túli hatalmas bauxittelepeinktől. me
lyek kimeríthetetlen kincsei lehetővé 
teszik, hogy Franciaország mellett 
Magyarország legyen a legnagyobb 
aluminiumtermelő egész Európában.

A bauxit, a tisztát lan timföldhidrát 
az egész világon egyedüli érc, melyből 
alumíniumot állítanak elő. A proven- 
cei Bauxban találtak rá először, de 
most már ezenkívül nagyon sok he
lyütt bányásszák jelentős mennyiség
ben. Franciaország mellett Amerika 
áll az első helyen a termelésben és fel
dolgozásban, különösen az arkansasi 
bányák felfedezése óta. Európában 
Franciaországon kivül a magyar- 
országi bauxittelepek a legjelentéke
nyebbek, azonkívül a stíriai, isztriai s 
dalmáciai telepek.

Az aluminium és a bauxit
A bauxit aluminiumvegyiilet, mely

ből természetesen csak vegyi eljárá
sok segítségével lehet megkapni a fém- 
aluminiumot. Az eljárás két külön
böző részből van, az elsőben megtisz
títják a bauxitot, hogy tiszta timföld 
— aluminiumoxid — legyen belőle, a 
másikban a tiszta timföldből elektro
mos áram segítségével kiválasztják az 
alumíniumot.

Az eljárásnak ez a két része lénye
gesen különbözik egymástól s rend
szerint külön gyárakban végzik. A 
bauxit tisztítását a bányák közelében 
szokták elvégezni, legföljebb közép- 
utón az elektromos üzem és a bánya 
közt, lehetőleg olyan helyen, aliol 
olcsó az energia, vagyis szénbánvák. 
lignittelepek, vízesések környékén.

A bauxitot összetörve, esetleg meg
pörkölve 700 fokon, hogy a szerves 
anyagok elpusztuljanak előbb, szódá
val oldják fel hatalmas üstökben, 150— 
160 fok hőmérsékleten, 5 6 légköri 
nyomás alatt. Ez az oldás két-három 
óráig tart el s a timföld vizben old
ható vegyidet et alkot a szódával. A 
bauxitban levő tisztátalanságok ohlat- 
lanul maradnak, a vas vasoxid, sili
cium nátrium-alumínium kettős szili
kát alakjában. Ebben az utóbbi alak
ban tehát elvész az aluminium egy 
része, amire külön kell vigyázni.

Az oldás befejezte után a folyadékot 
megszűrik, az idegen anyagok a szűrő
ben maradnak s az átlátszó folyadék 
tiszta nátrium-aluminát vizben oldva, 
amiből le kell csapni a timföldet. A 
lecsapódás könnyen megy végbe, elég 
az oldathoz hozzátenni egy kis timföld- 
hidrátot, amit az eljárás kapcsán elő
zőleg nyernek s az oldatban azonnal 
lecsapódik minden timföld, mig a 
szóda oldva marad s újból felhasznál
ható.

Az igy kapott vizes timföldet meg
mossák s 1300 fokon kiszárítják, ami 
után az anyag többé nem vesz nedves
séget magába s könnyen szállítható.

Az elektromos kemencében
Az aluminium kiválasztása az igy 

nyert timföldből már aránylag jóval 
egyszerűbb. Ezt a munkát azonban 
nem szokták a bányáknál elvégezni, 
hanem a tiszta timföldet elszállítják 
olyan helyekre, ahol olcsó villamos 
energia all rendelkezésre.

A tiszta timföldet elektrolitikus utón 
kezelik a villamos kemencében, mely
nek 850 fok a hőmérséklete. Az ismét 
teloldott tinitöldoldaton áramot vezet 
nek át s igy választják ki a tiszta 
femet, mint ahogy a galvanoplasztiká- 
nan szokás. Az áram a pozitív sarkon, 
az unódon megy be az oldatba s anód 
nak szenrudat használnak. A negatív 
sarok, a katód, vasból van s lényegé
ben azonos magával a kemencével.

i\ ^ s/ja aluminium valamivel nehe- 
zebb, mint az oldat s ezért lerakódik 
az edény fenekére, ott gyűlik össze. 
Mindössze 8 voltos, de 10.000 ampères 
áramot használnak, úgyhogy a katód 
ncgyzetcent iméterjére *2 ampère esik.

A kemencebői két naponként eresz
tik ki aztán az összegyűlt tiszta IV*m-
a Inmin iumot. Kilowatt-óránként 30
uram aluminium válik ki, ami egy-egy
kemencénél napi 50 55 kilogrammot 
teszi ki.
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Egy toil il ci aluminium előállításához 
a következő anyagok szükségesek: két 
tonna timföld, egy tonnányi elektród, 
— mert különösen az állódnál sok szén 
fogy, mivel az ott kiváló oxigén el
égeti az anyagot — inig a bauxit keze
lésénél 5 tonna bauxithoz 10 tonna 
szén, 1 tonna szóda és 1 tonna egyéb 
anyag kell, bogy 2 tonna tiszta tim
földet kapjunk. A különböző anyagok 
közt legnagyobb szerepe van a szűrő 
szövetének, mert például egy francia 
telepen naponta 40 tonna szóda mellett 
1500 négyzetméternyi szűrő szövetet 
használnak el.

Az alumínium alkalmazásai
Az alumíniumot széltében használ

ják a legkülönbözőbb célokra, ahol 
fontos a könnyűsége és a kitűnő elek
tromos vezető képessége. Újabban 
egyre nagyobb tért hódit az élelmi
szergyárakban épp úgy. mint a ház 
tartásban edények alakjában s renge
teg alumíniumot használnak fel az 
autógyárak, a repülőgépek.

Azonban az aluminium igazi tere a/ 
ötvözetek készítésében van s ezen a 
téren egészen uj tulajdonságú teme
ket állítanak elő. Újabban például 
szenzációs eredményeket értek el a 
d u r a 1 u in i n i u m nevű ötvözettel, 
melynek 95 százaléka aluminium, a 
többi réz és magnézium. Ez a fém alig 
terjed ki a hőmérséklet hatása alatt, 
könnyen kalapálható, nyújtható s 
négyszer akkora megterhelést bir el, 
mint a tiszta aluminium.

Az alumíniumot, azonkívül könnyű 
ötvözeteit egvre újabb és újabb cé

lokra igyekeznek felhasználni. Most 
próbálnak a franciák alumíniumból 
okomotivot készíteni, amely csak har
madrész oly nehéz lesz, mint a rendes 
vasból való. Az autó karosszériái újab
ban csaknem kizárólag aluminiumból 
vagy az alpaxnak nevezett ötvözetéből 
készülnek.

S ha még tekintetbe vesszük, hogy a 
metallurgusok szerint távolról sincs 
kiaknázva az aluminium-ötvözetek 
ezernyi szenzációs lehetősége — külö
nösen az acél-aluminiumtól várnak 
nagyon sokat — akkor komolyan re
mélhetjük, hogy a dunántúli bauxit- 
telepeink alapján nálunk is kifejlődik 
az alumíniumipar, amire bizony ne
künk is nagy szükségünk van, mióta 
csaknem minden fémet, de különösen 
a rezet külföldről keli importálnunk.

Szépség és technika
— Cimképünkhöz —

Első oldalunkon egy rendkívül érde
kes technikai konstrukció fényképét 
látják olvasóink s bizonyára mind
nyájan meglepődve nézik ezt a külö
nös kilátó terraszt. Tanulságos pél
dája a német mérnökök esztétikai tö
rekvéseinek, mellyel igyekeznek szép
séget varázsolni a technikai alkotá
sokba a gyakorlati célok szemmeltar- 
tása mellett. Ez a modern technikai 
szépség természetesen egészen más. 
mint amit a klasszikus művészeteknél 
szépnek nevezünk és éppen ezért hat 
olv különösen.

Légcsavarral hajtott motorcsónakok
A motorcsónakok kon

strukciójában egyre in
kább próbálnak áttérni 
a légcsavarral való haj
tásra. Egy ily légcsavar
ral hajtott öt ven szemé
lyes motorcsónakot mu
tat be képünk is. A csó
nakot a Szász Siklocso- 
nakforgalmi r. t. építet
te, 300 lóerős nyersolaj
motor hajtja, 60 km. 
óránkénti sebességet tud 
elérni s mivel melyjara
ta csak 20 cm., egészen 
sekély v Ízben is
kedhet.

Lcffcsd iwr hajtású személy száll it ó
motorcsónak.
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Százezer palack naponta egy géppel
Ezt a páratlanul hatalmas, bonyo

lult gépet F. Red font angol mérnök 
készítette egy japán palackgyár ré
szére, amely ezzel a géppel a világ 
legmodernebb palackgyára lett. Az 
üvegfúvás tudvalevőleg a legnehezebb 
s legfárasztóbb munkák egyike s ezért 
már régóta foglalkoztak azzal, hogy 
gépet szerkesszenek az üvegfúvás me- 
clianizálására. Ezeknek a törekvések
nek és kísérleteknek az eredménye 
Redforn tökéletes gépóriása, mely na
ponként százezer palackot képes elő
állítani egyetlen ember vezetése alatt.

A gép tulajdonképpen lő egyforma 
mechanizmusból áll egymás mellé sze
relve egy forgó platón s egy forgás 
alatt mindegyik elkészít egy-egy pa- 
lacot. Percenként hat fordulatnál te
hát a gép 90 palackot készít, ami tel
jes *24 órai üzem mellett napi 185.000 
darabot tesz ki. Leszámítva a pár órai

szünetelést az ellenőrzés, indítás stb. 
céljaira, minimálisan 100.000 palackot 
lehet napi termelésként számítani.

Természetes, hogy' lehetetlen len
ni' a rendelkezésünkre álló sziik he
lyen részletesen ismertetni a gép mű
ködését, ezért csak az elvét vázoljuk. 
Mind a tizenöt géprész önállóan és 
egymástól függetlenül dolgozik, lénye
gében a közönséges üvegfúvás mód
szerével. Két egymás fölé illő önlö- 
forma van. A felső leereszkedik az 
olvadt üvegmasszába, erős vákuum
szivattyúval felszívja a folyékony 
üveget, amit a nyílás alatt aztán el
vág egy kés. Ezután oda illesztődik az 
alsó forma, amely a tulajdonképpeni 
öntőminta. A felsőből sűrített levegő 
nyomja át a felszívott üveget, mely a 
kívánt alakú palackká formálódik az 
alsóban. Az öntés, illetve fuvás után 
automatikusan ürül ki a forma.

.-/ palack/ a rá ne poriás.

f t k k
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A  biztos mentőcsónak
A lfi>»ïeri kiit.ns/,1 rófúkmil ;l ta|Mls/.. 

talál szerint a mentőcsónakok
taI‘111 ne,n sokat, mert könnyen
felborulnak s már a vizrebocsátásuk-
nál el is merül a legtöbb. H. Gerns- 
baek, a newyorki Science ami Inven
tion ci mii lap szerkesztője most érde- 
kí*s njitast ajanl az óceanjárók szá- 
mu.ru. Az ő mentőesónakja, mint azt 
képünk mutatja, csukott ponton, ha* 
sonlő a tengeralattjárókhoz, mely a 
legerősebb hullámverésnél sem borul 
lel, illet \e a vízmentesen bezárt pon
tonból senki sem eshet ki. Mivel ben
zinmotorral es propeJ Ieresa varral is 
tel \ an szerelve, meglehetős nagy tá
volságra haladhat a katasztrófa után 
s a benniilöknek nem kell evezniük. 
Rádió is lehet a csónakban, hogy a 
hajót öröt t ek érintkezésbe lephessenek 
a mentőkkel. Mivel a mentőcsónak 
problémája valóban nagyon fontos 
kérdésé a hajózásnak, valószínű leg 
hamarosan kipróbálják s ha beváit, 
bevezetik Gernsback találmányát.

A hajókatasztrófáknál a tapasztalat 
szerint úgyszólván reménytelen dolog 
a mentöcsémakok vizrehocsátása. kiilü 
nősen, amikor a hajó gyorsan süllyed. 
Ilyenkor ugvanis igen nagv örvénviC7» %/ t 1 t  «
kavar fel a süllyedő kolosszus s eb
ben az örvénvben még a szerencsésen%• * *
vízre került csónakok is felfordulnak. 
A Grensback-féle zárt csónaknál ez a 
veszedelem nem forog fenn s szinte 
nem is lehet elképzelni olyan eshető-

A (Irensback-mentőcsónak vizre- 
evesztése a huj veszedelmesebb ka-

taszlrófánáh CfU! ha jóégésnél.

ségel, amelynél nem múlná felül min- 
denkepen a régi, elavult mentőcsóna- 
kot. mel\ nek szereplése a nagy óceán
járókon valósággal anakronizmus 
számba jön ma, a technikai tökéletes
ségre való törekvés korában.

A Jftn szí mélijrc tervezett mentőesétnak keresztmetszete. 1. Jelzőlámpák. 2. 
Ihidiét lend ét és fel ve vét. :i. Emelő pj/iirii. f. Kioldó kerék. á. Benzinmotor. fi. 
Szellőztető. 7. Tüzelőnnjjngraktáir. s. Olaj. 9. Ballaszt. Ifi. Propellercsavar és 

kot ntánp. //. Mentőövek. — A csónak epész belseje párnázva van.
(A Science and Invention képei.)
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Az automobil világából
Néhány érdekes, nagyobbrészt amerikai autóujdonságot mutatunk be 

ezekben a képekben olvasóinknak. Az autógyáraknak azt a törekvését 
illusztrálja néhány kép, hogy egyszemélyes kis gépjármű veket konstruál
janak azok számára, akiknek nines szükségük nagyobb kocsira, mi g két 
képünk tanúsága szerint a betegekre is gondolnak. Érdekes gondolat az 
utkanyarodókban felállított tükör, melyből a vezető idejekorán észreveheti 
a szembejövő másik kocsit, mi g kuriózumszámba megy az egykerekű moto
ros, melyben a vezető benne ül az egyetlen kerékben.

Halról : Kanyarodét 
ban felállított tükör

Fent: Kis villamos
gyerekautó, mely há
rom sebességgel jár s 
óránként nyolc ki la
ntéiért fut. Mind t 
részlet ebett tökéletes,
felnőttek nívóján leró

kis kocsi.

A lutta: H á ro m kerek ü 
mot or kocsi hölgyei: 

száméira. A motor a 
hátsó egyes kereket

hajtja.

Halra középen: 
l gyanesak Itárom

kor ek ü t gysze m él y es 
(l[Hó csukott karosszé
riával. A motor a hát-' 
sé> két kereket hajtja.

Fent:
A is villamos a ti tét 

rokkantak szánná ru.
Alatta: Agy az untéi

ban.

Halra: Egykerekű 
motoeikli, melynél a
gép es az ülés a nagy 
kerek belsejében van. 
A motor a kerék kül
ső abroncsát hajtja.
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Amerikai újdonságok
Kuriózumok, közhasznú apróságok és találmányok

Jobbról: Első segély- 
ny ujt á s h oz sz ű ksége s 

eszközöl: egy utcai 
fülkében. Az amerikai 
ötletet elsőnek Ber

linben alkalmdzták 
egyik nagy forgalmú 
utca keresztezésénél. 
A fülkében összehaj
tott hordágy, kötsze
rek állna/: a mentés

számára.
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Összecsukható kis
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A közégen : I oldale>'- 
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séges szél: át (dokit ha
téi magas gyerekszék-

Illusztraciók
a Popular Mechanicsból
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M i n iát ii r detektoros 
rád i ók ész ü l ékek.

A detektor a felső ké
pen egy pipára ran 
szereire, az alsón eg a

gyűrűbe.

lódról: Tipikus ame
rikai találmány. Az 

összehajtható szék 
ülőkéje felcsapható. 

úgy, hogy ha a gyű
lések hallgatója felkel, 
beleállhat a székbe.
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Védekezés n villámcsapás ellen
Másfél esztendővel ezelőtt a villám 

felrobbantott az Kgyesiilt Államokban 
egy hatalmas petróleumtartályt s a 
katasztrófa tizmillió dollár kárt oko
zott. nem szólva az emberéletben esett 
veszteségről. A tizmillió dolláros kár 
késztette rá az amerikai elektrotech
nikát arra, hogy újból foglalkozzanak 
a villámcsapás ellen való védekezés 
problémájával. A felrobbant tartály 
egyike volt azoknak a hatalmas al
kotmányoknak, amikben a petróleum- 
kutak vidékén gyűjtik össze a vesze
delmes .anyagot, 15(1 20(1 méter átmé
rőjű betonkádak ezek, melyeket fatető 
véd. A  fatető alatt természetesen le
vegővel keveredett gázok gyűlnek ősz 
sze, melyek könnyen robbannak. Nem 
is keil közvetlen villámcsapás ahoz, 
hogy meggyulladjanak, sokszor ve
szedelmet jelent a pár kilométernyi 
távolságban történő légköri kisülés, 
mert a hatalmas feszültségű villám 
nagy környezetben indukál elektro
mosságot s hozhat létre szikrát egy
máshoz közel álló fémrészek között. 
A nagy tartályokat nem lehet telje
sen szigetelő anyagokból készíteni és

szinte elkerülhetetlen, hogy a szög 
vagv fémcső ne legyen a közelben, 
ami mar lehetővé teszi azt, hogy szik 
ru üssön at és robbantson.

A pittsbeldi U encrai Electric Con>- 
l>any laboratóriumában kimerítő ki 
sédeteket végeztek arra vonatkozóan* 
hogy hogyan lehet védekezni ilyen 
esetekben a villámcsapások ellen s a 
laboratóriu mbeli mesterséges villá
mokkal végzett kísérletek eredménye
ként — visszatértek a régi villámhá 
ritóhoz, igaz, hogy bizonyos módosí
tással. A módosítás arra vonatkozik, 
hogy a villámhárítókat nem magán a 
megvédendő épületen helyezik el, ha
nem körülötti*. A kísérletek tanúsága 
szerint ugyanis egy-egy ilyen, a föld
re* helyezett villámhárító körül nem 
csap le a villám a villámhárító ma
gasságának négyszeresével leirt kü
lön körön helül, inig az épületeken 
elhelyezett villámhárítóknál csak a 
magasságuk 1.75-szöröse a védett te
rület átmérője. A védelmet azzal egé
szítik ki. hogy a tartályokat földelt 
fémhálóval takarják le, az úgyneve
zett Faraday-kalitkával. aminek bel
sejében nem keletkezhet még indukált 
szikra feni.

A Grenda-féle kézi borszürő
a  pima-gfizoaszaioan igen nagy 

dot okozott a bor gyors és tökéletes 
szűrése. Kgy igen érdekes és a gya
korlat lain is ki fogást a lan ul bevált 
borsziirőt mutatunk itt Im* olvasóink 
uak. '«'itnel y et (i rendu Andor egri ven 
deglős talalt fel és amellyel a bor- 
sziirest gyorsan es tökéletesen el lehet 
végezni. A sziiröfeliilet a képen 
a jobboldalt lekvő esiIlagalakn keret - 
csoportra kiteszitett szituháló igen 
nagy az egcsz készülékhez arány it va. 
A bort zúzott azbeszttel keverve a 
tartályba öntjük, ahonnan a bor a 
kereteket hurkoló szitahálón keresztül 
jut a középen levő központi csator
nába, ahonnan a tartály alján levő 
csapon keresztül tökéletesen megszűr
ve leereszthető. A sziirőtesten lerako
dó szenny pillanatok alatt könnyen 
es teljesen eltávolít ható. az eset leg 
megrongálódott szűrőszöveteket igen 
könnyen lehet javítani. A sziirőtest és 
a letolyo eső között csavarmenet és 
tömítés nélküli kónikus csatlakozás 
\a*1, a központi csatornáiéin a bor le
iolyasa következtében nem jöhet létre 
lég ritkulás, mert egy légesövön ké
résziül állandóan Iriss levegő szívó
dik be.



A modern betonházak stílusa
Habár ininálunk Magyarországon 

a lóg semmi nyomát sem találhatjuk, 
N ém et o r s zá gba n és F ra ne i a o rszá gí >a n 
rohamosan fejlődik az nj építkezési 
stilus, mely meglepő konstrukcióival 
egyelőre nagyon szokatlanul hat, de 
kétségtelen, hogy diadalmas forradal
mat jelent a klasszikus építészettel 
szemben, melynek nehézkes épitő mód
szere lassanként képtelenné vált arra, 
hogy az egyre növekvő modern igé
nyeket kielégítse.

A kiinduló pont mindenesetre az, 
hogy az épületek anyaga lassanként 
csaknem kizárólag a beton lesz. A há
ború után minden országban egy
szerre igen nagy lakáshiány köved kő
zett he, s tiz esztendő mulasztását kel
lett rövid idő alatt helyrehozni. Ivzt a 
munkát nem lehet a régi, kényelmes 
építkezési módszerével elvégezni. 
Gyorsan s olcsón kell építkezni s erre 
a célra a beton a legalkalmasabb 
anyag.

ház teteje lapos, rajta kert lesz. Az 
ablakok nagyok, sőt óriásiak, a szo
bák levegősek, egészségesek, nedves
ségről szó sem lehet az egész épület
ben. A házakat oszlopokra lehet epi- 
leni, hogy szinte ne is érintkezzenek a 
földdel, pincére, alépítményre nincs 
szükség, nem kell óriási tömegű földet 
kiásni és elhordani. A házak külseje 
simának adódik s habár ma még ri
degnek tartjuk ezeket a kocka vagy 
prizma alakú házakat, egészen bizo
nyos, hogy hamarosan elkövetkezik 
az idő, amikor ilyen modern házakban 
szeretne lakni mindenki. ,

Képünk egy érdekes strassburgi épü
letet mutat be, mely Le Corbusier, 
francia építész alkotása. Oszlopokon 
áll, óriás ablakai vannak, a tetőn ker
tes terrasz. A francia kormány uj, ha
talmas lakásépítő akciójában már 
csak ebben a stílusban építik úgy a 
családi házakat, mint a soklakásos bér
it ázn kát.

Szinte csodálatos is az. 
hogy a rohanó tempóban 
fejlődő technika korában 
oly soká tartott, amig azzal 
a gondolattal is kezdtek 
foglalkozni, hogy fjjfűi't 
if ion állítsák elő a házakat 
is, mint ahogyan mindent 
igyekszünk minél nagyobb 
arányokban gyári üzemben 
készíteni. A beton megadja 
erre a lehetőséged, hiszen a 
segítségével szinte úgy h* 
bet önteni a házakat, mint 
a gépeket. Ma meg messzi' 
vagyunk ugyan ettől, de 
belátható időn belül elju
tunk idáig s akkor lassan
ként kialakul a betonstilus. 
mely természetszerűleg egé
szen más lesz, mint a kő- 
es téglást ilus, hiszen min
den stilus az anyagból fe j
lődik ki.

A természetadta építési 
anyagok helyett jönnek a 
mesterséges anyagok, a be
ton, a vas, a keramit > a 
többi, amik mind egeszen 
uj lehetőségeket nyújtanak
az építész és a művész sza
mára. A kő, a tégla, a la
felesleges cs velük együtt 
feleslegessé válik például a 
ferde síkú háztető, mely oly
jellegzetes évszázadok óta
minden épületnél. A beton- Oszlopokon (illő* tcrrostos tctdjif betonhoz.
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Európa legmodernebb csillagászati távcsöve
a svábhegyi obszervatóriumban

1921-ben kezdték el a svábhegyi csil
lagvizsgáló intézet építését a lehető 
legszerényebb keretek között s most, 
hét esztendő múltán készen áll Európa 
legmodernebb, ha nem is legnagyobb 
távcsöve abban a kupolában, melyet 
Budapest székesfőváros építtetett a 
csillagvizsgáló számára. A  svábhegyi 
obszervatórium tudvalévőén az Ógyal 
Iáról menekült Konkoly-alapitványu 
csillagda uj hajlékának épült, azon
ban, ha csak az onnan megmentett 
távcsöveket állíthatták volna fel, az 
uj intézet nem igen jöhetett volna 
szamba nemzetközi viszonylatban is. 
mert bizony az ágya liai műszerek ré
giek, kicsinyek s elavultak voltak már 
ott is. Klebelsberg Kunó kultuszmi 
niszter megértő támogatásának kö
szönheti a magyar tudomány, hogy az 
állam megrendelt a csillagvizsgáló in
tézet számára egy minden tekintetben 
modern műszert, melyet a drezdai 
Heyde-gyár készített el a jénai Zeiss 
optikájával.

Ez a nagy műszer, mely már felsze
relve áll a kupolájában, kettős távcső. 
Egy 60 cm. nyílású tükörteleszkópból 
s vele párhuzamosan egy 30 cm. át
mérőjű lencsés reflektorból áll. Körül
belül ötször akkora, amekkora az 
ógyal la i nagy távcső volt s emellett 
magától értetődően a legmodernebb 
műszer, hiszen ez a legutolsó csillagá
szati távcső, melyet a két hires német 
gyár készített s természetesen a táv- 
csőépités technikájának minden uj 
eredményét felhasználták a tervezé
sénél.

A tükrös és a refraktor cső párhu
zamosan van egymás mellé szerelve, 
hogy mind a kettő minden beállítás
nál az égboltnak ugyanarra a pont
jára van irányítva. A tükör elsősor
ban fotografikus megfigyelésekre szol
gál. A  párhuzamos refraktoron ke
resztül a megfigyelő pontosan vezet
heti a távcsövet az exponálás hosszú 
ideje alatt, hogy a kép ne mozduljon 
1*1. Habár a fotografikus megfigyelés 
ma már sokkal fontosabb a vizuális
nál, azért az ilyen közvetlen megfigye
lésre is sok célból szükség van s az 
uj svábhegyi távcsővel minden asztro
fizikai megfigyelést el lehet végezni 
egészen a tizenegyed rend ii csillagokig.

A hatalmas műszer, melynek csupán

a tükre csak non cg g méter mázsa sa
iga, csodálatos könnyűséggel állítható 
bt* és kezelhető. Mivel az égbolt ren
des napi mozgása keletről nyugat felé 
való forgás, ha a megfigyeléskor be- 
irányitják a távcsövet az égnek egy 
pontjára, gondoskodni kell arról, hogy 
a távcső kisérje a beállított csillagot, 
vagyis a Föld forgástengelyével pár
huzamos tengely körül forogjon pon
tosan olyan sebességgel, hogy egy tel
jes körforgása egy csillagnap alatt 
menjen végbe. A csillagaszati távcsö
vek ezért úgy vannak montírozva, 
hogy ez a forgástengelyük a felállítás 
helyének megfelelően párhuzamos le
gyen a Föld tengelyével s az egész 
műszert motor hajthassa e körül a 
tengely körül. A beállításhoz termé
szetesen az is szükséges, hogy erre a 
forgásirányra merőlegesen is lehessen 
állítani a távcsövet, azonban ez a be
állítás már fix, mert észak-dél irány
ban nincs mozgása az égboltnak, te
hát nem is kell azt kisérni.

A svábhegyi csillagvizsgáló uj nagy 
távcsövének mozgatása motorikus erő
vel történik. A földszinten elhelyezett 
villamos motor végzi el a távcső moz
gatását minden irányban, úgy a be- 
ájlitásnál, mint a napi mozgás kisé
résénél. A megfigyelő erkélyen helyet 
foglaló megfigyelő egyetlen gomb 
megnyomásával dirigálhatja az egész 
hatalmas műszert és a kupolát magát 
is, hogy a nyílása a távcső irányába 
essek. Külön szenzációja a műszernek 
az úgynevezett Hebekühne, A motor 
ugyanis nemcsak a távcsövet mozgat
ja, hanem a szükségnek megfelelően 
etncli eagg sül geszti az egész meg fi - 
ggelö erkélgt. A régi kupolákban sok 
szór létrákra kellett másznia, máskor 
hanyatt feküdnie a megfigyelőnek, 
hogy mindenkor elérje a távcső oku- 
larvegét. Ennél az uj konstrukciója 
kupolánál a kupola egész padlója 
emelhető vagy süllyeszthető s a meg
figyelő a távcső minden állásánál a 
legkenyelmesebb helyzetben végezheti 
sokszor órákig tartó megfigyeléseit.

A távcső mozgatását az uj Zeiss féle 
automata hajtómű végzi csodálatos 
pontossággal. Ezt a motort csak meg 
kell indítani s akar az egész éjszaka 
folyamán a szó szoros értelmében haj 
szálnyi pontossággal vezeti a távcső
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vet a csillagok után. A járását a vek* 
egybekapcsolt csillagászati óra ellen 
őrzi és szabályozza, minden másod
percben kontaktust adva. Az esetleges 
ingadozásokat, melyek legfőbbképen 
a hőmérsékletvá 11 ozás következtében 
jelentkeznek, külön kis motorok meg 
indításával lehet kiküszöbölni az auto
mata járásában. Kzért kell a fotogra- 
fálás közben is folyton íigy(demmel 
kisérni a távcső látómezejét, hogy az

előforduló ingadozásokat azonnal kor
rigálhassa a megfigyelő.

A svábhegyi csillagvizsgáló ezzel a 
pompás műszerrel komoly nemzetközi 
jelentőséggel biró tudományos intézet 
lett s a jövőben épp úgy ki fogja 
venni részét a tudományos kutatás 
munkájában, mint a többi nagy csil
lagvizsgáló, mely egymással egyetér
tőim közös programmal kutatja a csil
lagos ég s a világegyetem titkait.

A svábhegyi obszervatórium nagy távcsöve.



18 MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

i’áló-késziilékVillamos
A vasút i síneket állandóan gondosan 

vizsgálni kell, mert ha akármilyen cse
kély hiba támad bennük, a legsúlyo
sabb katasztrófa lehet a következmé
nye. Az öntött vas nagyon szeszélyes 
anyag, sokszor elég eg\ kis buborék, 
vagy valami tisztátalanság a belsejé
ben s egyszerre megreped egy egész 
tömb. Éppen azért a vasutak nagy 
gonddal ellenőrzik a sineket. még mi
előtt elhelyeznék a talpfákon, de ez az 
ellenőrzés nagyon nehéz és bizonyta
lan.

Egy japán mérnök, Suzuki, most 
egy olyan villamos sinvizsgáló készü
léket szerkesztett, aminek segítségé
vel a sinvizsgálás rendkívül leegysze
rűsödik. A defektoszkóp-nuk nevezett 
készüléknek az a fizikai tény az alap
ja, hogy lm a vas vagy acél mágneses 
térbe kerül, maga is mágnesessé vá
lik s a mágnesessége függ a liomo- 
génitásától. Az öntésnél, vagy ková
csolásnál fennmaradt egyenlőtlenségek 
helyén a mágneseződés más lesz. mint 
a többi helyen, tehát az indukált mág

nesség pontos mérésével meg lehet 
állapítani a hibás helyeket. Suzuki 
készülékében van tehát elsősorban egy 
erős elektromágnes, melyet akkumu
látortelep táplál s amelyet a síneken 
tovább lehet vezetni, azonkívül meg
felelő mérőberendezés, mely felfedi az 
egyenlőt len mágneseződést. Az elekt ro- 
mágnes két patkója között egy kis 
tekercs „szaglássza" végig a sint s ha 
a mágnesség erőssége változik, akkor 
változik a tekercsben indukált áram 
is és kitéríti a galvanométer tűjét. A 
regisztráló berendezés olyan, bogy a 
hibátlan sin mentén egyenes vonalat 
ir le a tű s ez a vonal görbévé vál
tozik, ahol baj van a sin anyagában. 
Legveszedelmesebb a síneken a ke
resztirányban levő repedés, amit a ké
szülék egy hirtelen, meredek kiugrás
sal jelez.

A defektoszkóp segítségével két pere 
alatt meg lehet vizsgálni egy rendes 
tiz méter bosszú sint, inig a pályán, 
a járgányra felszerelt berendezéssel 
óránként egy kilométernyit lehet vé
gigvizsgálni teljesen megbízható ered 
ménn vei.

A párisi vásár
Május ll lábig tart az idei, 

huszonegyedik párisi nemzetközi 
minta vásár. A francia vasutak 
úgy az áruk szállításárnál, mint a 
menetjegyeknél át) százalékos 
kedvezményt adnak.

Kártyatartó
A römizők minden bizonyára 

örömmel fogadják azt az ügyes 
kártyát art ót, melyet K u ustiidfcr 
\ il mos budapesti papirgyáros 
talált fel és hoz forgalomba a 
közel jövőben. A kártyatartó 
celluloidból készült félkör alakú, 
közben találtató, vagy akár egy 
hamu vagy pénztartóval kombi
nált kis állványba helyezhető 
dupla legyező, melynek két ru
galmas rőt ege közé sorban egy
más mellé betolhatok a kártya
lapok.

így a kártyát tartó kéz nem 
fárad ki, a kártyák kényelmesen 
csoportosíthatók és szükség ese
tén az egész kártyacsomó lete
hető, vagy az állványba állít
ható, ami a hosszabb ideig tartó 
kártyajátéknál igen nagy ké
nyelmet jelent.
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R A D I
Hordozható rádió készülék
Bizonyára sokan csodálták már meg 

a szak üzletek kirakataiban azokat a 
tetszetős kiállítású kis bőröndöket és 
kazettákat, melyek nemcsak egy telje
sen felszerelt készüléket foglalnak ma
iinkban, hanem mainkban rejtik az 
áramforrásokat és a hangszórót is. 
Sem antenna, sem föld vezeték nem 
szükséges ezekhez a készülékekhez, 
mely bárhol, iné»*' szállítás közben is, 
eg y gombnyom a s ra. ii zeni beli el y ez ve, 
krist ályt iszta hangszóróerővel repro
dukálják az adóállomások műsorát.

Az a magyar gyár, mely e

keket „ l ’ortoeox" néven gyártja, több
féle ti|Mist hoz forgalomba. E típusok 
közös jellemvonása a hordozhntosag 
es egymástól csak a külalak, nagyság 
é teljesítőképesség tekinteteken külön
böznek. Van olyan készülék, mel\ 
nem nagyobb egy közepes alakú leny- 
képezőgépnél és fejhallgatovetelt szol
gál. Van olyan, mely gyönyörű, min
den szobának díszére való kiállítású 
kazetta és minden rezetek es telet)
nélkül egész Imi répát hangszóróban 
hozza, lágy másik t i pus. melyet ábrán
kon be is mutatunk, kis utazoborönd 
és kézbenfoftcu gombnyomásra szólal 
tatja meg az adóállomást. Készül vé
gül olyan kivitelű készülék is. mel> 
nem nagyobb, mint egy dobozba zárt 
hangszóró és működtetéséhez eleg. ha 
villás dugóban végződő zsinórját a 
hálózati vezetékhez kötjük.

Minden egyes készülék külön ese 
ménye a beszéd és zenének az a töké
letes reprodukciója, melyet eddig 
megközelítőleg sem sikerült elérni. E 
tökéletes hangvisszaadás titka a hang
szóró szerkezetében és a rezgő felület 
különleges kiképzésében rejlik. A szó
ban forgó gyár e magyar szabadalmat 
is megszerezte és a hangszórókat 
„He xavox“ néven hozza forgalomba.

Rádióvétel két hangszóróval
A tökéletes hangszórótól azt kiván- 

nank meg, hogy egyforma erősséggel 
szólaltassa meg az egész hangskálát 
a legmélyebb hangoktól kezdve a leg 
magasabbakig. Mondanunk sem kell, 
hogy ezt a feltételt egyetlen hangszóró 
sem teljesíti s ha egyik-másik gyárt 
mánynak elég tág is a skálája, akkor 
rendszerint kellemetlen mellékzöre
jekben van részünk. Ezért született 
meg már régebben az a gondolat, 
hogy két hangszórót működtessünk 
egyidejűleg, melyek közül az egyik 
a magas, a másik a mély hangokat 
adja jobban s igy összhatásban meg
lehetősen tág a frekvenciától való 
függetlenségük. Sajnos, ezeknél a ket
tős hangszóróknál, általában teljesen 
hiányoznak a basszushangok, már pe
dig zenekari számoknál sokszor igen 
nagy szerepük van a basszushang
szereknek is.

A leghelyesebb megoldás ahoz, hogy 
természet hű legyen a rádióvétel, a kö
vetkező. Két hangszórót használunk, 
egy kifejezetten basszushangokra va
lót és egy tölcséres hangszórót, amely 
azonban ne legyen kemény hangú s 
a magas hangokon kiviil a középfek- 
vésiieket is lehetőleg jól adja. Basz- 
szushangszóróként csak olyan kónusz- 
hangszórók jöhetnek számba, melyek
nek membránja legalább 75 mm. át
mérőjű. A kön asznak mellékzörejek
nélkül kell működnie.

Ügyelni kell azonban az energia
elosztásra. A nagy kónuszhangszóró
nak általában jóval több energiára 
van szüksége, mint a tölcséresnek, 
amihez hozzájárul az a körülmény, 
hogy a legtöbb vevőkészülék gyöngéb
ben veszi a mély hangokat, mint a 
magasabbakat. Ezért a kónuszhang- 
szórót a vegerosito után, a tölcserest 
az utolsóelőtti cső mögött párhuzamo
san kell kapcsolni az utolsó alacsony 
frekvenciájú transzformátor primar- 
tekercséhez. Az igy kapcsolt két hang
szóróval meglepő hanghatást lehet

;rni.



20 MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

Szabadalmazásra bejelentett találmányok
Az (Adut felsorolt bejelentések a f. évi április hó 1-i hivat diós Szabadalmi

Közlönyben megjelentek.

Berendezés vonatok villamos világítá
sára turbodynamo és battéria segélyével.
Aumüller Eugen mérnök, Berlin. 1927. 
május 10.

Kétütemű égési erőgép. Abramson Alex
ander tanácsadó mérnök. Prága. 1928. jú
nius 19

Eljárás és készülék vizes diszperziókból 
koagulálható anyagból létesített kocsonya- 
szerű csapadékok szilárdítására. The Anode 
Rubber Go Ltd., (îuernsey. 1928 szept. 25.

Készülék a hűtőgázoknak gazdaságos ki
használására gáztűzhelyekben stb.-ben. 
Braach Pál technikus, Siegen és Rosen
berg Hermann kereskedő. Augsburg. 1928 
május 20.

Hangtompító repülőgépmotorokhoz és 
másfélékhez. Bie Ole Solberg ügyvéd. Oslo. 
1928 junius 21.

Duplagallér. Bezner Hugó nagyiparos. 
Grossingersheim. 1928 junius 20.

Eljárás mesterséges masszák előáll Ha
sára. Bolgár László vegyész, Budapest.
1928 február 10.

Készülék a füstgázok melegének kihasz 
nálására. Bak Béla épület- és diszmübádo 
gos, ( sanádpalota. 1928 október 29.

Eljárás a gyapjú kallózási képességé
nek fokozására. Böhm Erieli vegyész. Wien.
1929 január 31.

Tejkifutást gátló készülék, Gzobor 1st - 
vanné háztartásbeli. Budapest. 1928 jun. 15.

Eljárás és sablon sík áruknak vékony 
guinmilapokből való előállítására. Hr. Do
rogi István. Dr. Dorogi Lajos mérnökök 
és l)r. Dorogi és Társa (Jummigyár R.-T., 
Budapest-Albertfalva. 1928. aug. 17.

Hullámos szigetelőlemezekből álló szige
telés akkumulátorok részére. Dr. Diamant 
Ovula vegyész. Budapest. 1929 január 17.

Olajos mécs. Eisler Ede magánzó, Buda
pest. 1928 junus 12.

Mikrofon. International Standard Elec
tric ( orp., Delaware. 1928 július 27.

Szénportüzelés, különösen lokomotivok- 
hoz. Pótbej. Allgenieine Elekt rizitiits-Ges. 
Berlin. 1928 nov. 27.

Lépcsős kapcsoló többfázisú transzfor
mátorok számára. Elin A.-G. für Elektri- 
sche Industrie. Wien. 1929 február 4.

Nagyfeszültségű kábel rétegezett papir- 
szlgeteléssel. Féltén & Guilleaume ( ’arls- 
werk A.-G. Köln-Miilheim. 1928 aug. (I.

Billenő csövű lövőfegyver. Fegyverneki 
Frommer Rudolf vezérigazgató, in. kir. 
udvari tanácsos, Budapest. 1928 április 5.

Szoritóhüvely nagyfeszültségű kábelek 
pászmás vezetőihez. Kelten & Guilleaume 
Carlswerk A.-G. Köln-Miilheim. 1928 aug. 3.

Hordozható strohoskop, különösen áram- 
számlálók hitelesítésére. Société pour l’Ex
ploitation des Brevets et Procédés Marcel 
Fichter, Páris. 1927 február 12.

Tüzelőanyag belső elégésü motorok haj
tására. Faccioni Guerrino tisztviselő. Vi 
eenza. 1928 szept. 12.

Eljárás és berendezés felületi tulajdon
ságaikban eltérő szemcsés anyagok keve
rékeinek, pl. vetőmagkeverékek szétválasz
tására. Első Magyar Gazdasági Gépgyár 
R.-T., Budapest. 1928 aug. 24.

A bet üképet és a hangját azonnal meg- 
rögzítő taneszköz, (iábei Gyula ny. szföv. 
tanár, Budapest. 1928 nov. 17.

Zsemlye gerezdelö gép. Grünberger Mik 
sa iparos, Wien. 1929 febr. l.

Összehajtható rácsgarázs. Hefty György 
tisztviselő, Budapest. 1928 május 19.

Készülék ablakoknak és egyéb sík felü
leteknek tisztítására. Iláupel Mária sz. 
Gruinmayer magánzónő és Iláupel .József 
üzlettulajdonos, Wien. 1928 junius 19.

Berendezés kültükésziilékcknél a tojások 
önműködő megfordítására és friss levegő
nek hozzá vezetésére. Haase & Co. cég mes
terséges költötelepek gyára. Gross-Stein- 
berg, 1928 aug. s.

Dugatty urűdtömités. 11 i nnanii Ferenc 
féinárugyáros, Budapest. 1928 aug. 28.

Eljárás facukor előállítására és keserű 
i zé ne k m égsz ü n t et ésé re. H o I z 11 y d roi y se
A.-G. Heidelberg, mint Dr. Erik Hagglund 
aboi professzor jogutódja. 1928 dec. 13.

Repülőgép. Isaeco Vittorio mérnök. Pá
ris. 1927 aug. 26.

Felülről való kenésre berendezett csap
ágycsésze vasúti jármüvek csapágyai szá
mára. Société Internationale Isothermos. 
Genf. 1928 okt. 27.

Eljárás kéregpapirgyujtók előállítására.
Kappler Felix mérnök, Dresden. 1927 no 
veinber 15.

Kartoték berendezés függélyesen elren
dezett kártyákkal. Kristensson Róbert 
Emanuel magánmérnök, Lidingő (Svéd 
ország). 1928 március 10.

Szabályozó csap kettős beállítással. Ko
vács János műszaki tisztviselő, Budapest. 
1928 junius 18.

Berendezés nagyfokú rövidzárlat! ára
mok korlátozására. Dr. Küppcrg Kiirt mér
nök. Kassel-Wilhelmshöhe. 1928 július 2.

Vigyázat! készülék vonathiztositó beren
dezésekhez. Knorr-Bremse A.-G-., Berlin 
Lichtenberg. 1928 szept. 1.

\ ezérlö elrendezés nyomólégfékekhez.
Knorr-Bremse A.-G., Berlin-Lichtenberg- 
1928 szept. 10.
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Kézi vasaló. Katona Sándor szabómester. 
Rákospalota. 1928 aug. 1.

Eljárás és berendezés szegezhető léceket, 
főleg redőnyök különböző profilú faléceit 
egymáshoz fűző és e lécekben kiképezett 
horonyba csúsztatott fémpántoknak a lé
cekre a hornyot áthidaló csapok segélyé
vel való csuklós erősítésére, valamint kü
lönösen az említett eljáráshoz és berende
zéshez való csapszeg. Korányi és Fröhlich 
cég, Budapest. 1928 julius 9.

Eljárás nátriumszulfldnak és hasonló ve- 
gyiileteknek meghatározott alakú és nagy
ságú testek alakjában való előállítására, 
pótbej. Kaii-f’bernit* A.-G.. Berlin. 1928 ok
tóber 1.

Többszörös cső és eljárás előállítására. 
|>r. Loewe Siegmund gyáros, Berlin-Frie-
denau. 1927 márc. 7.

Berendezés magnéziumnak a vacuum- 
csövekben való elpárologtatósára. Dr. Loe- 
w,, Siegmund gyáros. Berlin-Friedenau.
1927 okt. 25.

Eljárás sima. fényezett acéláruk felületi 
keménységének fokozására. I nternat ional 
de Lavaud Manufacturing Forp. Ltd. Be
verly, mint Fürig John Herbert mérnök 
beverlyi lakos jogutódja. 1928 május 9.

Világltócsövet utánzó transzparens. Lu
kács György műszaki kereskedő, Budapest.
1928 juiius 27.

Világi tőt áhl a. Lichtenstein Hugó keres
kedő, Wien. 1928 aug. 7.

Köszörülő készülék mágnesezhető pen
gék, különösen önborotva készülékek pen
géinek számára. Automatic Lighter < orp.
Stamford, (fi. A. E. A.) 1928 aug. 10.

Hádlőszekrény. Lingel dános bútorgyá
ron, Budapest. 1929 január 22.

Kulcsnélküli és kulccsal is kombinálhat.) 
biztonsági zár vagy lakat. Markovi i* 1' 
rent* mérnök. Budapest. 192s május -•>.

Állítómű gépjárművek menetirány jelzői
hez. Menz Walter mérnök és Hielscher 
Arthur kereskedő, Breslau. 1928 julius 10.

Önműködő távbeszélőkészülékeket jogta
lan használat ellen védő készülék. Maié ’ 
József oki. gépészmérnök, Budapest. L -
julius 25. .

Ideákat, tereket önmüködőleg locsoló be
rendezés. Mursitz Kálmán ny. {ih*zi» ( •
Budapest. 1928 aug. 28.

Központi melegvízfűtéssel kombinált ta
karéktiizhely. Marosinyi József * * i áh*!- es 
műlakatos. Put nők. 1928 szept. 29.

Duzzasztó tölcséres aknaturbina. a 
Gyula géptervező, Budapest es n.i- n/í 
Károly fényképész, Tenke. 1928 

Mérlegkar, elsősorban számszerű imr tg 
kar. Nowitzky Mathias mérleg- '
gyár, Brünn. 1928 okt. 25.

Súlyt és dátumot mérleghárcára tel.n g> 
ző önműködő mérleg. Ocur Metallbetton- 
fabrik (î. m. b. H. Frankfurt a M. RM» 
aug. 10.

Olajtüzelésű kályha. Neu-Flame (Parent) 
Ltd., London. 1928 okt. 23.

(rázzál töltött kisütő eső. V. Philips
G lóri la mpen l'abri ken, Eindhoven. 1927 de
cember 28.

Tokos gép. ,,Patiag“ Patentverwertungs 
und Industrie A.-G., Vaduz. 1928 január 14.

Eljárás kisütő csöveknél a szigetelés ja
vítására és az elporladás csökkentésére.
N. V. Philips Gloeilampenfabriken, Eind
hoven. 1928 ápr. 7.

Eljárás rhodium, iridium, illetve ruthe
nium leesapatására, különösen az izzó- 
kathóda gyártás céljaira. V. Philips Gloei- 
lanipeníabrieken, Eindhoven. 1928 ápr. 30.

Elektromos kisütő cső. N. V. Philips 
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 1928 jú
lius 17.

1 le r e ndezés eg y e n f esz ii 1 tség szol g ált at á- 
sára. X. V. Philips Gloeilampenfabrieken, 
Eindhoven. 1928 julius 17.

Kézigránát. Anton Petersen & Henius 
eég, Kopenhága. 1928 szept. 12.

Eljárás és berendezés cement és hasonló 
anyagok őrlésére. Fari Pontoppidau mér
nök, Kopenhága. 1928 okt. 1.

Betegágy. Pál Elemér mérnök és vitéz 
dr. Göncz y István orvos, klinikai tanár
segéd. Budapest. 1928 okt. 16.

Eljárás osmium leesapatására. X. \ . 
Philips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven.
1928. április 30.

Eljárás és esák vulkánizálatlan gumin i- 
lappárok hegesztő esakozására. Magjai 
Kuggyantaárugyár 1L-T., Budapest. 1928
május 15.

Felfújható guniini játékszer. Magyar 
Kuggyantaárugyái* R.-T., Budapest. 1928
május 15.

Felfújható gummijátékalzat csuklósán 
hozzákötött testrésszel. Magyar Kuggyanta- 
árugyár R.-T., Budapest. 1928 május 15.

KI járás gyógynövénykivonatoknak savó
val való előállítására. l>r. Sirek József or
vos, Jince. 1927 szept. 30.

Jelzőberendezés, melyet a haladó vonat 
három egymásra következő sinkontaktus 
által által működtet. Pótbej. Siemens X 
Halske A.-G. Wien-Berlin. 1927 okt. 31.

(iép kifliknek és hasonló, göngyölt süte
mények önműködő előállítására. Srovnal 
Tózsef lakatosmester es Pavlovsky Lajos
hadnagy, Zábreh. 1928 jan. 24 ,

Berendezés vonatok önműködő befolyá
solására. Pótbej. Siemens & Halske A.-G.
Berlin-Wien. 1928 január 28.

Áramszedő. Szalay Ferenc gépészmérnök,
Budapest. 1928 május 1. „  . .

Kontaktus-szerkezet. Siemens & Halske 
\ .0 Berlin-Wien. 1928 junius 1.
önműködő jelzőkészülék. Siemens & Hals- 

ke \..(L, Berlin-Wien. 1928 julius 12.
Rugózás gépjárművek alváza számára. 

Székely Mihály gépészmérnök és Társa 
rég, Szentendre. 1928 julius 20.
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Pessárium. Spar del Emil gyáros. Ham
burg. 1928 július 17.

Eljárás és berendezés Röntgensugarak
kal való vizsgálat esetén a tárgynak kü
lönböző irányban való átsugároztatására.
Siemens-Reiniger-Yeifa Ges. f. mod. Tecli- 
nik m. b. H., Berlin. 1928 julius 21.

Ilidet. Szmuk Mónié. szül. Friedmann 
Margit festőművésznő. Budapest. 1928 ju
lius 21.

Készülék robbanómotorok gyújtógyer
tyáihoz a testzárlat megakadályozására és 
berendezés ezen készülék használatára.
Stengel Károlyné. szül. Deák Erzsébet ma
gánzónő, Budapest. 1928 aug. 8.

Berendezés folyók, öntöző vagy hajózó 
csatornák és elé lék medrének ásására és a 
kiásott földnek töltés- (védgát) készítéshez 
való tovaszállitására. Szerda Ferenc föld
munkás, Budapest. 1928 aug. 11.

Csőkötés. S. T. A. M. E. A. cég, Bologna. 
1929 február ti..

Yetőgép. Schuster Mártouné. szül. Varga 
Erzsébet magánzónő, Enying. 1928 máj. 14.

Színes pótszemiiveg. Schuster Márton 
szaktanár, Budapest. 1928 julius 2ti.

Poralaku növényvédőszer. Sobering Kalil- 
baum A.-G., Berlin. 1928 julius 28.

Takarékpersely. Schwieger Adolf mér
nök, Hannover. 1928 aug. 14.

Eljárás alacsony ötvözésű, 800" hőmér
sékletig sziporkázó égéssel szemben érzé
ketlen acél előállítására. Dr. Schiffler Her
mann József mérnök. Düsseldorf. 1928 ok 
tóbor 9.

Csúszásgátló készülék lábbelikhez. Szé
kely László malomtulajdonos, Ada. 1928
október 16.

Mozgó lábtartós csónak. Simaházi Tóth 
Jenő oki. gépészmérnök, Budapest. 1928 jú
nius 21.

Pályaszinti keresztezést jelző berendezés. 
Telefongyár R.-T., Budapest. 1926. jun. 22.

Fogasrudas sajtolókészülék takarmány- 
sajtók számára. Trautinann Kiirt földbir
tokos Domslau (Szilézia). 1928 julius 3.

Eljárás domborművű térképek sokszoro
sítására. Turner István térképész, Buda
pest. 1928 jul. 4.

Ágyazás forgó dobok számára. Trcschow 
Michael mérnök, Kopenliága. 1928 szept. 28.

Hajtőszerkezet mechanikai tüzelések szá
mára. A. E. G. Union Elektrizitats Ges. 
Wien. 1928 okt. 20.

Kút. Yizi Géza uradalmi főgépész. Vájt a.
1928 aug. 9.

Tápvíz előmelegítő berendezés. Pótbej. 
Société Française des Pompes & Machines 
Worthington, Paris. 1928 április 7.

Löket hatandó szerkezet folyadéknyomás
sal működő billentő sajtóknál. Wirz Ernst 
mérnök. Fűtikon am Soe (Svájc). 1928 má 
jus 21.

Csatlós jármüvek számára való fék, 
amely a csatlós járműnek a vontató jár
műhöz való közeledésénél jön működésbe.
A. Welti-Furrer A.-G., Zürich. 1928 okt. 3. 

Dobozbetét izzólámpák szállításához.
Theodor Würzburg papirárugvár. Wien.
1929 jan. 31.

Megadott szabadalmak
97277. Siemens & Halske A.-G., Berlin- 

Siemensstadt. — Hengermegerösités du
gattyús gépekhez.

97290. Huwyler Oswald mérnök, Wien. 
Készülék a füstnek elégetésére gőzkazán, 
főleg lókomot ivt üzelések né 1.

97305. Biró Jenő volt detektív, Békéssy 
Eszter háztartásbeli és Gyurkovits Ferenc 
katonatiszt, Budapest. — Palackzár.

97309. Drágerwerk, Heinr. & Bernh. 
Dráger Lübeck. - Gázvédőszürővel ellátott 
légzési készülék.

97310. Drágerwerk Heinr. & Bernh. 
Dráger Lübeck. — Fejszalagelrendezés sí
in illékony gázvédőál arcok számára.

97319. Happel Ottó gyáros, Bochum. 
Eljárás és telep növényházaknak meleg 
levegő segélyével való közvetlen fűtésére.

97320. Hutter és Schrantz r.-t. sodrony-, 
szitaáru és nemezposztógyárak magyaror
szági telepe, Budapest. — Fagykár ellen
védő ernyő szőlőtőkék és egyéb növények 
számára.

97327. S. A. pour l’Exploitation de Bre
vets Lugano, mint Bianehi-Anderloni Bó

dog milánói lakos jogutódja. — Gépkocsi- 
vezető helyének szellőztető berendezése.

97335. Kordás Sándor földműves, Balmaz- 
ujváros-Bánlak. - Ültető.

97338. Lellep Ottó mérnök. Berlin. - -  El
járás és berendezés cement és mész égeté
sére.

97359. Otrokotsi Adorján Géza gyárve 
zetó, Budapest. — Gumin! borotvapamacs.

97360. Autoindustrie W. Arm G. m. b. H. 
Máhrisch-Ost rau. — Yédővályu giimnii- 
abroncs javításokhoz és eljárás annak elő
állítására.

9/361. Ot rokotsi Adorján Géza gyárve
zető, Budapest. — Guminipamacs.

97363. Ot rokotsi Adorján Géza technikus. 
Budapest. I jitás kombinációs zárakhoz.

97366. Berkovits Béla műszaki kereskedő. 
Budapest. Mesterséges bitumen előállí
tása szén-, ásványolaj-, fa- vagy másfajta
szurokból.

97367. Botos István géplakatos. Székes- 
fehérvár. — Függönytartó.

97369. Dr. ( lavel René vegyész, Augst 
( Basel in.). — Eljárás és berendezés se
lyemszövetek nehezítésére.
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97370. Csobán Miklós üzletvezető, íbrány. 
Könnyen kinyitható doboz.

97371. Deinényi Rezső magánhivatalnol:, 
Budapest. Folyadék kimérő készülék.

97372. Dieden Theodor földbirtokos, Karls- 
lund (Örebro in.). Csúszó tengelykap
csolás.

97373. Drügewerk, lieinr. & Bernh. Drti- 
ger Liibeek. - Berendezés kábító gázok
nak vagy gőzüknek és egy tápgáznak tul- 
nyoniáson való belélegzésére.

97370. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frank- 
In rt a/M. Kijárás oldható széntermékek 
előállítására.

97377. I. G. Farbenindustrie A.-fi., Frank
furt a/M. Kijárás aldehidszulfoxilátok 
előállítására.

97378. Fraser József gyáros, London. 
Szétszedhető és összerakható kartondoboz.

97381. S. A. Giano Maechine Agricole*
( 'őstruzioni Meeeaniclie, Genua. Mezö- 
gazdaság i voutatógép,

97383. Harmatta-féle Vashordó-, Tartány- 
és Csőgyár K.-T.. Budapest. Kijárás csö
vek hegesztésére.

97384. Horváth Béla ny. á. százados Xóg
rád verőce. Szelepnélküli korong vezérlés
négyütemű robbanómotorokhoz.

97385. Höfner Ágoston mérnök, Schlier- 
see (Németországi. Szerkezet jármüvek 
\ ilágitó berendezésének elforgatására.

97387. Ilaidekker Sándor R.-T., Budapest.
<)sszeh ajt ogatható vaságy.

97388. 1 lábéi Antal vállalkozó. Salgótar
ján. Bazalt felületű beton formáké.

97389. 11. A. IIadding Maschinen, Arma
túrán und Werkzeug-Fabrik A.-G., \\ ion.

Keverőbattéria, k ülönösen f iirdözuha- 
n y ok számára.

97391. Oláh Gyula géptervező, Budapest. 
Fonógép.

97392. Pictorial Machinery Ltd., London. 
Másolókeret fényképészeti másológépek

számára.
97393. P fii lier Ágost gyári cég. Zeuleu- 

roda. — Lapos kötőgép térd védőknek, té r 
kőtöknek sth. előállítására.

97394. Pouchain Adolf mérnök. Torino. 
Negatív elektróda elektromos akkumulá
torokhoz.

97395. Société „Provia“ cég. Zug. mint a
( 'ompagnie des Surchaut leurs párisi
jogutódja.

97397. Fichier Carl g y á r i g a z g a t ó .  Berlin. 
-  Kijárás vasúti kocsikerekekhez való

féktuskótartók előállítására.
97401. S z a b ó  Géza oki. tanító, Sashalom. 

Kijárás és eszköz a tenniszütö huroza*
sának preparálására.

97402. Silberknopf Haas gyáros. M i» 
Fyrophoros tüzszerszám.

97403. Sighcrt Scclig építőmester, Berln - 
< harlottenhurg. Kijárás o la jok  szétbon
tására.

97404. IL A. J. Schultz G. m. b. H., Ham
burg. - Szinpadszerüen felállítható, ösz- 
szerakható és kihúzható kulisszákkal el
látott, álló plakát.

97405. Adam Schneider A.-G., Berlin. 
Készülék tárgyaknak bronzzal való bevo
nására.

97400. Schwabbauer lleinhold magánzó, 
Berlin-Steglitz, Starke Károly magánzó, 
Berlin és Paschkes Károly magánzó, Wien. 

Cipősarkfutódarab.
97407. Tihanyi Kálmán Fizikus, Budapest 

Tartós kozmetikai ipari színező eljárás.
97408. Balog Kálmán mérnök, Budapest. 

Javítások köpályaépitö eljáráson.
97409. Dr. Dorogi István, Dr. Dorogi La

jos mérnökök és Dr. Dorogi és Társa 
Gummigyár R.-T., Budapest-Albertfalva.

- Kaucsuk mártómasszák és eljárás ezek 
készítésére.

97410. Fasting Johann Sigismund mér
nök, Valby Kopenhága/m. — Hűtővel el
látott forgó cementkemence.

97411. Van. Item János gyáros, Bréma.
- Kijárás alaktéglák kezelésére és szállí

tására.
97412 Ceskomaravska Kőiben A.-G., I ru

ga. — Égési erőgép.
97413. Richard Kablitz cég, Réga. — Bor

dás csövekből álló gáz, viz, illetve levegő 
számára való hőkicserélőtest.

97415. Szlatky Ignác bádogos és szerelő- 
mester, Budapest. — Tűz élesztésére való
fújtató készülék.

9741(5. Weiss Manfréd Acél- és Fémmű- 
vei R.-T., Budapest. — Fémhordó és eljá
rás annak előállítására.

97417. Elás Antony Cia. Ltda., Madrid. - - 
Injekciós készülék.

97419. Buchholz Max kormányfőtanácsos 
és műszaki főtanácsos, ( asscl. — Kijárás 
t r a ii sz form á t or ok, főj t ácsé vék, ka pcsol ók, 
motorok, generátorok és más elektromos
k ész ü 1 é k e k me g v édésé re.

97421. Deutsche Babcock X: M ilcox Dampf- 
kessel-Werke A.-G. Oberhausen. — Lángzó 
szénpor tüzelések számára.

97422. Bruck Ferenc mérnök, Salzburg. 
Z-alaku üreges tégla az egyik oldalon

llvÍtott üregekkel és berendezés riidsajtó- 
kon ily téglák előállítására.

97423. Bergische Stahl-Industrie, Diissel- 
dorf-Oherkassel és Remscheid. Fék mo
toros si ii jár mii vek számára.

97424. Böhm Sándor ny. Máv. főmüve-
zdö. Rákospalota. Összecsukható ágy.

97425. Baffin Sándor műszaki rajzoló, l  .i-
,M;st. Gömbcsukló gépjármüvek kor-
inányszc r kőzeté hez.

9742(5. Bei dler George Chase magánzó, 
Xewyork. Fényképező és előhívó készü
lék.
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97427. Bates Vulve Bag: Corporation, Chi
cago (É. A. E. Á.) -  Szerkezet tekeresek
kicserélésére.

97428. Dr. Blank Ernő orvos, Eitorli 
Sieg/m. — Steril sebkötéscsomagolás.

97429. „Chemia“ Magyar Vegyiipari r.-t.. 
Budapest, Sonnenfeld Ferenc vegyész, 
Nyulfalva. Eljárás miitrágya előállítá
sára.

974:10. Chvojka Frantisek gyáros, Breloué.
— Biztonsági zár itatószelepek számára.

97431. Chemische Fabrik vorin. Sandoz 
Basel. — Eljárás a szívre ható glykosiri- 
nak kivonására tengeri hagymából.

97432. Carraresi Giuseppe főmérnök, Mi
lano. — Fémből készült soufflet vasúti ko
csik számára.

97434. La Cellophane cég Páris. — Cel- 
lulózaburok kolbászáruk és más nedves 
vagy viztartalmu árucikkek számára.

97436. Dubecz Mihály lakatosmester, Bu
dapest. — Tolóajtó.

97435. S. A. des Distilleries des Deux
Sèvres Melle. — Eljárás vízmentes ecet-
savnak előállítására annak vizes oldatai
ból.

97439. Eisen work-< les. Maximilianshütto, 
Rosenberg. — Eljárás és szerkezet vasúti 
sínek fejének nemesítésére.

97440. Eller Fritz mérnök, Borlin-Wann- 
seo. — Ércpénzellenörzö berendezés önmű
ködő elárusitókészülékek számára.

97441. Eller Frigyes mérnök, Berlin- 
V amiséé. — Ércpénzzel működtetett eláru
sító készülék.

97442. Aktiebolaget Emissionsinstitutei. 
Stockholm. — Eljárás a tej zsírtartalmá
nak fokozására.

97443. Frank Alfréd épitész, Stuttgart.
— Eljárás egy- vagy többemeletes vasrá
csos falak előállítására.

97444. Magyar Fém- és Láuipaárugyár 
r.-t., Budapest. — Szeszmérőkészülék és 
hozzátartozó szűrő.

97446. Gillar Valerian szerkesztő, Wien.
— Kettős Üvegezésű, vaskeretes ablak.

97448. Gibás Ferenc főmolnár, Jászberény.
- Gyorsforgásu vízszintes tengelyű hámo

zógép gabonamagvak számára.
97449. ' Haubold Károly gyáros. Barmen. 

Gallér, kézelő, vagy eféle.
97450. liánéi Curt mérnök. Berlin-Süd- 

«‘iide. Készülék menetjegyek nyomtatá
sára és regisztrálására.

97451. Dr. Ing. Merkl Frigyes mérnök.
W ion. — Berendezés légöbiitéses olaj- vagy 
gázerőgépek hatásfokának javítására az 
egész fáradt bő hasznosítása által.

97453. lobiéi* Itohner & Ce, Rheineck.
<»ép plüs-szerii borításoknak szövetrétege
ken való előállítására.

97455. Patent-Treuhand-Ges. für elektr. 
Gliihlampen in. b. Berlin. — Száraz szi- 
lárd egyenirányító, mely különböző anya
gok rétegeiből áll.

97456. Vári Lajos asztalosmester, Befor- 
mátuskovácsháza. Vasúti kocsi kapcsoló 
készülék.

97457. Vajda Ernő k(»reskedő, Budapes t .  
— Kengyelnélküli redőny lakat.

97458. Weber-Stierlin Ernő gyáros, Zü
rich. — Hordágy.

97459. Wolff & Co. Kommandit-Ges. auf 
Aktién Walsrode. Weingand Richard mér
nök, Walsrode/m. Bomlitz és dr. Spicker 
Friedrich Wilhelm vegyész, Walsrode/m. 
Bomlitz. — Eljárás cellulóz eszterlakkok 
nedvességáteresztőképességének csökkenté
sére.

97460. Raffaele Zambelli Pietro-Sarchi és 
Luigi Magri iparosok. Genua. Berende
zés robbanómotoroknál a keverék betáp
lálására.

97461. Závorszky József műasztalos. Ba- 
latonföldvár. — Ágyvasalás.

97465. Cyklop A.-G., Schaffhausen. 
Padlófényesitő készülék dörzskerék segé
lyével hajtott és az utóbbihoz rugóhatás 
alatt odaszoruló, korongalaku kefékkel.

97468. Horváth Gyula ny. székesfővárosi 
gépész. Budapest. Petróleumlámpával
melegített keltető gép.Szerkesztői posta:

E rovatban minden megkeresésre
válaszolunk.

/. Gy. Arad. Örülünk, hogy ön az 
első, ki felvilágosítást kér tőlünk és 
így elszakadt testvéreinkkel kapcsola
tot teremthetünk. Szívesen fogadjuk 
el ajánlatát, mivel célunk minden na
gyobb városban képviseletet felállita 
ni, hogy előfizetőket gyüjthessünk és 
az újdonságokról, technikai érdekes
ségekről tudomást szerezhessünk.

Rádiós, Kger. A saját részére esi 
naihat egy készüléket, de jelentse be 
azt az ottani postahivatalnál.

Jó barát. Az amerikai konzulátus
Dudapesten, I\ Deák Ferenc-utca IN. 
sz. alatt van.

Kovácsmcstcv. Küldje he készülékét 
a M. kir. Technoló giai es Anvagvizs-
galo intézetnek (VIII.. József-körut 
b. sz.), hol azt kipróbáljak és az ered
ményről hivatalos bizonvitványt ad
nak.

M Ű S Z A K I  Ú J D O N S Á G O K  L A P J A
Felelős kiadó: I)r. Mérei Oszkár. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VIII., Kákóczl-ut 15. Tel.: J. ;I00 45.
Előfizetési ár: egész évre 12 P, fél évre G P.

Általános Nyomda R.-T., Budapest,
' I., Nagymező-utca 3. A nyomdáért felel:

Dr. Uj István.



Szabadalm i vásár
L A K A T O S A R U G Y Á R  keres tömegcikk ta lá l

mányt  gyártásra ,  eset leg forgalomhahoza- 
talra. Cim a kiadóban.

• i •FÜ RD Ő ZÉ S I  tömegcikk terjesztésére viueKi 
képv ise lők kerestetnek. A ján la tokat  Sop- 
rony i  Bank, Budapest, Baross-tór.

S Z IT Á L Ó B E R E N D E Z É S  pékmii helyek, üzemek 
részére. Gyártási  jog  eladó, v a g y  társ ke
restetik. M akkay  B. Szeged.

jL I T H A T Ó  K Á L Y H A C S Ö V É G  találmányom 
eladom v a g y  gyár tás i  jogot adok. Boros A. 
bádogos Miskolc.

, ,BORSZÜRŐ“ -késziilék gyártásához társat ke
resek. G ronda Andor,  vendéglős, Eger.

S Z A B A D A L M A Z O T T  FORGÓ K I R A K A T  Á L L 
V Á N Y  gyártás i  joga  eladó. Leve leket  „ J ő  
i izlet“  j e l i g é r e  a kiadóba.

T
G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T I  K É S Z Ü L É K  első mintá

jának elkészítésére jó berendezéssel bíró 
mechanikust keresek. Címem megadja a 
k iadóhivata l .

P N E U M A T I K  V É D Ő K N E K  saját systemám sze- %
rint i  gyártásához nagyobb gummigyárra l  
összeköttetést keresek. Cim a kiadóban.

(E rovatban egy háromsoros közlemény di|a 5.— P.)

Képviseletek
H Á Z T A R T Á S I  készülék magyarországi  képvi 

sóletét garant ie  mellett  átadom. Megken* 
sésl „B a u e r  A. (».“  j e l ig é re  a kiadóba.

P A P I R S Z A K M  A B A  vágó  tömegcikk magyar- 
országi gyá r i  képviselete átadó. Cim meg
tudható a kiadóban. Minta megtekinthető 
ugyanott  d. 1 1 . f>—6 között.

K É P V I S E L E T .  Németországi  tömegcikk gyá r  
keres magyarország i  jó l  bevezetett, kellő 
tőkével  és ügynöki karra l  biró képviselőt, 
gyá r tm ánya inak  terjesztésére. A ján latokat  
„Archimedes** j e l i g e  alatt  továbbit a kiadó
hivata l .

IJ JR E N D S Z E R Ű  F Ü G G Ö N Y T A R T Ó ,  mely a hu
zalok alkalmazását fölöslegessé teszi, M a
gya ro rs zág  területére terjesztés végett  á t 
adó. C im u kiadóban.

V Í Z V E Z E T É K I  csapra felszerelhető meleg

OOKTON száraz fémtisztitó ruha
legideáli

minden
Kapható : 

droguistánál

M M

f in o m m e ch a n ik a i g é p e k  
k é szü lé k e k  g y á ra

BUDAPEST,
L , F E H É R V Á R i - U T  81. 

T e le fo n szám  : J .  432—20 ,

VÁROSI ÜZLET :
IV., M UZEUM -KÖRUT 41.

OETL ANTAL
vasöntöde

gép- és vasszerkezetgyár r.-t.

B U D A P E S T , X.,
A S Z T A L O S  SÁ N D O R -U T  16-18 

Telefon : J. 461 -08 , J. 461—09

II♦II♦II♦II
♦II
♦II♦
♦IItII

íz lé s e s  fém - és üveg  
k ira k a t  á l l v á n y o k

tervezése és gyártása

WEBER és ZÁTONY
fémárugyár - üvegcsiszoldavizet szolgáltató elektromos készülék, meg- y

bízható működésű, olcsó szükségleti cikk „  Rn e s tt V.. Pannon ia-U . 4fCrn
ter jesztésére külföldi g yá r  képviselőt keres. *  "  >
Cim megtudható a kiadóban. Minta megto-
__r j__________  _
Cim megtudható a kiadóban. Minta megte
kinthető ugyanott  d. u. í>—(» között.

R E K  I. A M  A U T Ó M  A T A  M É R LE G ,  dí jtalanul
mér, nagy  jövő jű  reklámcikk. Képvise let  at- 
adásról tá rgya l  svá jc i  gyár .  Cim a kiadó
ban. .

ÍR Ó G É P S Z A L A G  utánfeatökészülék, me ly  a 
szalagot nem engedi kiszáradni. írógép* 
szakmában .á l la s  képviselőt keres külföldi 
gyár .  Cim és minta a kiadóban.

o♦ii♦ii♦ii
♦ii♦ii♦♦ii♦h♦it

FELLNER LEÓ
műszaki papírgyára. Budapest, V., Váci-ut 4. szám. 

Telefon : Aut. 228—48 és Aut. 229— 15.

Ozalid fénymásolás I Eredeti folyékony angol
Steuber-tus ismét kapható.
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A MEGBÍZHATÓ IZZÓLÁMPA

Egyedüli Speciális 
Magyar Automobilgyár

^M agyar
Á lt a lá n o s
G é p g y á r

R t.
Mátyásföld

Eladási központ :
Budapest, IV., Váci-utca 1. sz.

T e le fo n : A u tom ata  819-73

LEGÚJABB TÍPUSAI :
2 literes 6 hengeres MAGOSIX 
1*5 literes 6 hengeres MAGOTAX
15 tonnás 6 hengeres gyorsteher
autó.

1 tonnás gyorsteherautó, 
Betegszállító- és mentőkocsik

LIFT H A V E R L A N O  A N T A L
emelő- és felvonógépgyára, Budapest 

Nap-utca 22. Telefon : József 3 2 9 — 66

I
I
I
I
I
I
I
I
I

LOPOS GYULA
JÁTSZÓTEREK BERENDEZÉSE. ISKOLAPADOK. 
ISKOLAI BÚTOROK. AT LETtKAI SPORTCIKKEK

ÉS TORNASZEREK GYARA

BUDAPEST, 111., Récsi-ut 85. Tel: Ó. 625- 05.
Árjegyzéket és költségvetést felszólításra küldök.

I
I  
§

Köolajkereskedelm i R.T. §
Budapest, V. kér., Nádor-utca 8. sz. g

99 REX“ -BENZIN !
Csá 
A s ; 

Autó-, m o to r

ro la j  
f a l t
és  k e n ő o la jo k

I
I
I

M KIR. CSZÍÁLTS ü  RS J Á T Ü
uj játékterve m eg ja v it ta f  ott, 
a nyerésé esélyek emelkedtek !

/s
k.
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500090
P E N G Ő MINDEN MÁSODIK

SORSJEGY NYER
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300000
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Húzós április 12-én kezdődik!
S o r s j e g y e k  a z  Önv/es á r u s í t ó k n á l  !




